FG-780:2

Overgangsordning, håndheving av praksis og kompetansekrav i
FG-750:2
Referanse:
FG-750:1, FG- regler for automatiske brannalarmanlegg, sertifisering av personell
FG-770, overgangsperiode fra «FG-regler for automatiske brannalarmanlegg» (FG/2007)
til NS 3960:2013 «Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold», Standard Norge
FG- dokumentene er tilgjengelige på FG's nettsider
Dokumentene beskriver en overgangsordning frem til 31.12.2015 hvor de nye reglene gjøres
gjeldende. Prosessen med implementering, kurs, oppdatering av tidligere FG godkjenning og
sertifisering er iverksatt og fungerende.
Basert på tilbakemeldinger og erfaringer innfører vi med dette en tidsbegrenset tillempning av krav til
praksis og kompetansekrav.

Grunnlaget for sertifisering er gitt i FG-750, punkt 2.2:

•

Relevant formell utdannelse

•

Spesiell produktopplæring (kurs i utstyr som benyttes – jfr. definisjon punkt 1.9)

•

Dokumentert relevant praksis

•

Gjennomført opplæring i henhold til vedlegg 1 og bestått gyldig eksamen

Krav for å oppnå personellsertifisering er gitt i FG-750 punkt 2.4:
Sertifiseringsområde

Tilleggskompetanse

Praksis

Kompetanse på min.
fagskolenivå4

Bestått eksamen
iht. punkt 3.2
Produktopplæring

Minimum 150 timer i
løpet av siste 12
måneder 1

Installatør
Utførelse av
automatiske
brannalarmanlegg

Relevant fagbrev
eller tilsvarende
relevant
dokumentert
kompetanse

Bestått eksamen iht.
punkt 3.2
Dokumentert
produktopplæring

Minimum 250 timer i
løpet av siste 12
måneder 1

Teknikker
Driftssetting, teknisk
behandling,
programmering,
vedlikehold og

Relevant fagbrev
eller tilsvarende
relevant
dokumentert
kompetanse

Prosjektering
Prosjektering av
automatiske
brannalarmanlegg
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Grunnkompetanse

Bestått eksamen
iht. punkt 3.2
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Minimum 250 timer
relevant praksis i løpet
av siste 12 måneder 1
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kontroll av
automatiske
brannalarmanlegg

Dokumentert
detaljert
produktopplæring

Kontroll
Minimum 50 timer
Uavhengig kontroll
Bestått eksamen iht.
kontroll av
av prosjektering og
Kompetanse på min. punkt 3.2
prosjektering og
utførelse av
fagskolenivå4
Dokumentert
utførelse siste 12
automatiske
produktopplæring
måneder 1, 2, 3
brannalarmanlegg
1
Det må kunne dokumenteres praksis under ledelse av sertifisert personell
2
Kontroll av prosjektering kan utføres som en del av kontroll av utførelsen
3
Kontrollen skal være ledet av sertifisert person men kan utføres av den som er under opplæring
4
Formell kompetanse kan veies opp mot en realkompetansevurdering av annen relevant
utdannelse eller dokumentert praksis
Tillempning, håndheving av praksis og kompetansekrav
For å kvalifisere til en sertifisering er det et behov for å ha spesialkompetanse og reell praksis på
fagfeltet man søker sertifisering for.
Imidlertid har ikke fagfeltene eller sertifiseringsområdene vært definert på samme måte tidligere og
det kan tenkes at man har kombinert praksis i ulike fagfelt. Videre er det variabelt om krav til praksis
er oppnådd de siste 12 måneder eller over en lengere periode. Vi oppfordrer til kun å søke
sertifisering for det området man skal praktisere i men ser at eksempelvis kontrollområdet kan være
vanskelig å forutse da uavhengig kontroll er lite benyttet foreløpig.
Basert på erfaring og i samråd med sertifiseringsorganet og bransjeorganisasjonen Noralarm vil
reglene bli revidert dersom man finner at praksis og kompetansekrav ikke står i forhold til hva vi
ønsker å oppnå med sertifiseringen.
Gjeldende frem til 01.10.2017 vil sertifiseringsorganet bli gitt myndighet til å foreta en objektiv
vurdering av søkers praksis og kompetanse for de ulike sertifiseringsområdene.
Etter denne datoen må de som ønsker en sertifisering ha opparbeidet seg tilstrekkelig praksis for det
sertifiseringsområdet de ønsker å ha som fagfelt. FG vil innen denne datoen ha vurdert reglenes krav
til antall timer og periode for praksiskrav.
Søkere som ikke oppfyller dokumentert praksiskrav men mener å ha oppnådd tilstrekkelig erfaring på
annen måte må begrunne dette i søknad til sertifiseringsorganet som pr. d.d. er Teknologisk Institutt.
Tidligere FG-godkjente som har praktisert over en lengere periode, over flere fagfelt eller har
spesifikke referanser skal gis særskilt tillit.
Sertifiseringsområde Teknikker krever spesialisert teknisk kompetanse og de som søker sertifisering
med mindre praksis og kompetanse enn det som er gitt i reglene må begrunne og dokumentere at de
behersker krav gitt i 2.4.1 – beskrivelse av sertifiseringsområde.
Søkere som ikke oppfyller krav til grunnkompetanse og henviser til note 4 i tabell under punkt 2.4 må
som minimum vise til 5 års relevant, dokumentert og regelmessig praksis for å komme i betraktning.
Ved tvil eller tvist skal sertifiseringsorganet kontakte Finans Norge – FG for en vurdering.
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